Technika, która wspomaga!
Profesjonalne oprzyrządowania dla niepełnosprawnych

Zasady Veigel:
Perfekcyjnie dopasowane zestawy
montażowe do wszystkich pojazdów:
 Przetestowane i zaakceptowane przez
przemysł samochodowy
 Szybki i łatwy montaż, także w Państwa
warsztacie lub u producenta
Błyskawiczne i nie wymagające użycia
narzędzi przezbrojenie przy zmianie
kierowcy
 Żadnych uszkodzeń w pojeździe
 Ugruntowana, solidna i niezawodna
technika w aktualnym i atrakcyjnym
design

Veigel - Obsługa ręczna

Model COMPACT
Nowy zestaw „ciąg – nacisk” w
atrakcyjnym design

Technika, która wspomaga
Innovationspreis 2005

Estetyczny i niezawodny!
Niezawodna technika w nowoczesnym design – to główna zasada modelu
Compact. Zasada funkcjonalności jest możliwie prosta: aby przyspieszyć,
przesuwamy ergonomiczny uchwyt do tyłu, przy lekkim nacisku do przodu
zostaje aktywowany hamulec, który w krótkim czasie doprowadza do
zatrzymania. Do przeniesienia zastosowano cięgła które gwarantują
niezawodność na wiele lat.
Uchwyt został tak zaprojektowany, że podczas jazdy można położyć na nim
rękę. Oznacza to odprężone i nie męczące prowadzenie także podczas długich
tras. Część obsługująca może być schowana, jeżeli nie jest używana. Specjalne
przełożenie zwiększa delikatność podczas ruszania i jednocześnie zmniejsza
drogę do pełnego otwarcia gazu.
Model Compact oznacza niezawodność i długą żywotność oraz łatwa obsługę.
Nowoczesny i atrakcyjny design wkomponowuje się we wnętrza nowoczesnych
pojazdów. Jednocześnie rezygnacja z niebezpiecznych i ostrych krawędzi
przyczynia się do bezpieczeństwa podczas wypadku.
Compact spełnia ostre kryteria przemysłu samochodowego i jest oferowane
przez największych producentów samochodów.
Perfekcyjnie dopasowane do każdej marki elementy umożliwiają ich montaż
przez każdy dobry warsztat.

Dalsze informacje znajdą Państwo na stronie:
www.veigel-automotive.de lub u naszego
partnera handlowego:
Dostosowywanie pojazdów do
potrzeb osób niepełnosprawnych
"MARACH" Krzysztof Marach
ul. Chołoniewskiego 32/15
85-127 Bydgoszcz
tel.+48 695 178 069
www.sprawny-dojazd.pl

Veigel - Obsługa ręczna

Model CLASSIC
Po tysiąckroć niezawodny – łatwe
prowadzenie także na dłuższych trasach

Technika, która wspomaga

Hamulec i gaz w pewnym uchwycie !
Łatwa i pewna obsługa – to główna zasada modelu CLASSIC. Aby dodać gazu,
należy przesunąć ergonomiczny uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Lekki nacisk do przodu aktywuje hamulec, który w krótkim czasie może
zatrzymać pojazd. Taka zasada funkcjonowania umożliwia także jednoczesne
dodawanie gazu i hamowanie np. podczas podjazdu pod górę.
Usytuowanie uchwytu można ustawić indywidualnie. Gwarantuje to nie
męczące prowadzenie także podczas dłuższych tras. Część obsługująca może
być schowana, jeżeli nie jest używana.
Model CLASSIC oznacza niezawodność i długą żywotność oraz łatwa obsługę.
Międzynarodowy i nagradzany design wkomponowuje się harmonijnie we
wnętrza nowoczesnych pojazdów. Jednocześnie rezygnacja z niebezpiecznych i
ostrych krawędzi przyczynia się do bezpieczeństwa podczas wypadku.
CLASSIC spełnia ostre kryteria przemysłu samochodowego i jest oferowane
przez największych producentów samochodów.
Perfekcyjnie dopasowane do każdej marki elementy umożliwiają ich montaż
przez każdy dobry warsztat

Dalsze informacje znajdą Państwo na stronie:
www.veigel-automotive.de lub u naszego
partnera handlowego:
Dostosowywanie pojazdów do
potrzeb osób niepełnosprawnych
"MARACH" Krzysztof Marach
ul. Chołoniewskiego 32/15
85-127 Bydgoszcz
tel.+48 695 178 069
www.sprawny-dojazd.pl

Elektroniczny gaz po lewej

Zmiana kierowcy - jednym
przyciśnięciem guzika
- wygodnie i bezpiecznie -

Technika, która wspomaga
Innovationspreis 2005

Łatwiej nie można!
Nowy, elektroniczny pedał gazu po lewej stronie został
zaprojektowany specjalnie dla zapewnienia najwyższego komfortu
podczas częstej zmiany kierowcy.
Bez niepotrzebnych uchwytów, których musieli Państwo używać
dotychczas w przestrzeni na nogi. Teraz zmiana możliwa jest bez
najmniejszego wysiłku!
Wystarczy przestawić przełącznik na tablicy przyrządów, a nastąpi
zmiana na pedał aktywny. Pedał nieaktywny może być przyciskany
bez żadnych skutków. Dzięki temu zyskujemy więcej miejsca.
Elektronika zabezpieczająca zapobiega zmianie aktywnego pedału
podczas jazdy. Uchwyt protezy obok oryginalnego pedału gazu
zapobiega przesunięciu stopy pod pedał hamulca.
Pedał z lewej strony spełnia ostre kryteria przemysłu
samochodowego i jest oferowane przez największych producentów
samochodów.
Perfekcyjnie dopasowane do każdej marki elementy umożliwiają ich
montaż przez każdy dobry warsztat. Mniej popularne marki można
uzbroić przy pomocy zestawu uniwersalnego.
Dalsze informacje znajdą Państwo na stronie:
www.veigel-automotive.de lub u naszego partnera handlowego:
Dostosowywanie pojazdów do
potrzeb osób niepełnosprawnych
"MARACH" Krzysztof Marach
ul. Chołoniewskiego 32/15
85-127 Bydgoszcz
tel.+48 695 178 069
www.sprawny-dojazd.pl

Podpinany gaz po lewej

Wypróbowane rozwiązanie –
genialnie proste i solidne

Technika, która wspomaga!

Łatwo i bezpiecznie – wypróbowane
i cenione od wielu lat!
Ruch lewego pedału gazu przenoszony jest na oryginalny
pedał gazu za pomocą wałka. Blokada oryginalnego pedału
gazu chroni przed niezamierzonym jego wciśnięciem i
służy jednocześnie jako wspornik protezy. Wspornik i lewy
pedał gazu tworzą jedną całość, którą w kilka sekund
podpina się do specjalnego uchwytu. Równie szybko można
przywrócić działanie prawego pedału gazu.
Takie połączenie łatwej funkcji i solidnej techniki sprawdza
się od wielu lat w każdym dniu. Jest to gwarancja
bezawaryjnej funkcjonalności i łatwości obsługi.
Perfekcyjnie dopasowane do każdej marki elementy
umożliwiają ich montaż przez każdy dobry warsztat. Mniej
popularne marki można uzbroić przy pomocy zestawu
uniwersalnego.

Dalsze informacje znajdą Państwo na
stronie: www.veigel-automotive.de
lub u naszego partnera handlowego:
Dostosowywanie pojazdów do
potrzeb osób niepełnosprawnych
"MARACH" Krzysztof Marach
ul. Chołoniewskiego 32/15
85-127 Bydgoszcz
tel.+48 695 178 069
www.sprawny-dojazd.pl

Veigel Easy Load – specjalista
w załadowywaniu wózków
inwalidzkich za miejsce
pasażera.

Idealne rozwiązanie
dla wsiadających od prawej strony!

Technika, która wspomaga

Łatwa alternatywa!

Siedzenie standardowe w
maksymalnym ustawieniu do
przodu – brak miejsca na
wózek inwalidzki.

Veigel Easy Load – najmniej
300mm pomiędzy słupkiem a
oparciem fotela.
Wystarczająco miejsca dla
wszystkich dostępnych
wózków inwalidzkich.

Tak łatwo załadujecie
Państwo wózek!

Dalsze informacje znajdą Państwo na stronie: www.veigel-automotive.de
lub u naszego partnera handlowego: Dostosowywanie pojazdów do potrzeb osób
niepełnosprawnych "MARACH" Krzysztof Marach, ul. Chołoniewskiego 32/15
85-127 Bydgoszcz, tel.+48 695 178 069
www.sprawny-dojazd.pl

Gałki na
kierownicęVeigel
Ładne i bezpieczne

Gałki na kierownicę w jakości
materiałów fabrycznych
producentów aut. Nowoczesny
design, idealnie dopasowane do
elementów obsługi ręcznej Veigel.
Składane i zdejmowane.
Dostępne w dwóch rozmiarach.
Do określonych pojazdów
dostarczane również z uchwytem
pod poduszką powietrzną.

Widełki do kierowania dla
osób o obniżonej
funkcjonalności uchwytu.

Technika, która wspomaga

Przedłużenia dźwigni
Veigel
Idealnie dopasowane do pojazdu. Łatwe w montażu.
Sprawdzone i dopuszczone przez przemysł samochodowy.

Przedłużenie dźwigni
kierunkowskazów na prawą
stronę.

Przedłużenie dźwigni
wycieraczek na lewą stronę.

Technika, która wspomaga

Veigel
Przedłużenia prowadnic foteli
Idealne nie tylko dla niepełnosprawnych. Przedłużony
odcinek ruchu fotela do 70 mm. Dopasowane
perfekcyjnie do samochodu. Testowane w „Crashtests”
i dopuszczone przez przemysł samochodowy.

Technika, która wspomaga

Veigel
Przedłużenia pedałów
Skracają dystans do pedałów o 50-100mm. Ustawiane
indywidualnie. Szybko zdejmowane bez konieczności
użycia narzędzi. Docinane na wymiar elementy,
przetestowane i dopuszczone przez przemysł
samochodowy.

Technika, która wspomaga

Veigel
Nakładki na pedały
Ważny element zabezpieczający, który niezawodnie
zapobiega nie zamierzonemu wciśnięciu pedału. Szybko
zdejmowany bez konieczności użycia narzędzi. Przetestowany
i dopuszczony przez przemysł samochodowy.

Technika, która wspomaga

Veigel
Stopnie ułatwiające wsiadanie
Stopnie wsuwane „pod spód”
Wykonanie mechaniczne dla bocznych drzwi
przesuwnych
Wymiary ca. 1100 x 250 mm
Nośność ca. 180 kg
Automatyczne wsuwanie i wysuwanie przy otwieraniu
drzwi przesuwnych
Stopień ocynkowany ogniowo
Nierdzewny profil antypoślizgowy (stal 2mm)
Czas montażu ok. 2 godzin

Stopnie składane
Składane do wnętrza pojazdu
Powierzchnia ze stabilnego aluminium
Czas montażu ok. 2 godzin

Stopnie elektryczne
Do drzwi bocznych
Przełącznik wysięgnika w słupku bocznym
Blokada obsługi podczas jazdy
Czas wsunięcia i wysunięcia 4 sekundy
Wodoodporne
Silnik napędu12V
Sygnał ostrzegawczy przy wysuwaniu
Czas montażu ok. 8 godzin

Technika, która wspomaga

Veigel
Windy bagażnikowe

Nadaje się do wózków składanych o wadze do 25 kg. W komplecie
urządzenie obsługujące z kablem. Zabezpiecza wózek również przed
zsunięciem podczas ruchu.

Wszystkie miejsca siedzące pozostają bez zmian. Winda przymocowane jest
na rzepy i bardzo szybko zdejmowana. Dzięki temu bagażnik może być w
pełni wykorzystywany także w innych celach.

Technika, która wspomaga

Veigel
Zabezpieczenia wózków
Zgodne z DIN 4-punktowe
zakotwienie wózka z
pasem miednicowym

Automatyczny ukośny
pas naramienny

Wpuszczana szyna
rastrowa do zakotwienia
wózka

Przykręcana szyna
rastrowa do zakotwienia
wózka

Technika, która wspomaga

Veigel
Prowadnice
Idealne rozwiązanie przy okazjonalnym transporcie
wózków inwalidzkich. Nie wymagają użycia narzędzi,
montażu i po użyciu ponownie składane.

Długość całkowita
2500 mm
3000 mm

Szerokość
234 mm
234 mm

Waga
Nośność / para
każda 5,5kg
300kg
każda 6,5kg
300kg

Technika, która wspomaga

Veigel - Rampy wjazdowe

Długość mm
2400
2400

Szerokość mm Nośność kg
800
450
1000
450

Do zamontowania w drzwiach tylnych lub bocznych.
Łatwa obsługa dzięki zintegrowanym siłownikom gazowym.
Łatwy montaż, kompletne akcesoria, powierzchnia antypoślizgowa dzięki
specjalistycznemu wytłaczaniu, odbojniki gumowe i specjalny klucz
zapobiegają hałasowaniu klapy.

Technika, która wspomaga

Veigel
Siedzenia odchylane

Komfort i bezpieczeństwo,
idealnie dopasowane do Twojego
samochodu!

Technika, która wspomaga

Ułatwiamy sobie życie!
Łatwe wsiadanie i wysiadanie, łatwe przesiadanie z wózka do pojazdu
i odwrotnie – do tego zostały stworzone siedzenia odchylane Veigel.
Używamy wyłącznie siedzeń niemieckich producentów, które
dopasujemy idealnie do Państwa pojazdu.
Łatwa obsługa oraz cicha i stabilna mechanika charakteryzują nasze
siedzenia.
Państwo sami decydują, ile komfortu Państwo sobie życzą.
Przestawianie elektryczne*, podgrzewanie siedzenie, oryginalna
tapicerka* lub boczna poduszka powietrzna* - wszystko jest możliwe.
Siedzenia odchylane Veigel przeszły „Crashtesty” i spełniają surowe
wymagania przemysłu samochodowego. Znani producenci oferują je
fabrycznie.
Siedzenia odchylane Veigel są perfekcyjnie dopasowanymi
systemami, który Państwa warsztat* zamontuje na miejscu. Nie
wymagana jest wizyta u wyspecjalizowanych monterów. Wszystko
można zdemontować, nie zostawiając żadnych śladów. Pomaga to w
odsprzedaniu Państwa pojazdu.
Doświadczyć nieoczekiwanego komfortu – tylko z siedzeniami
odchylanymi Veigel!
Dalsze informacje znajdą Państwo na stronie:
www.veigel-automotive.de lub u naszego
partnera handlowego:
Dostosowywanie pojazdów do
potrzeb osób niepełnosprawnych
"MARACH" Krzysztof Marach
ul. Chołoniewskiego 32/15
85-127 Bydgoszcz
tel.+48 695 178 069
www.sprawny-dojazd.pl

* zależne od typu

Veigel
Siedzenia odchylane
i podnoszone

Komfort i bezpieczeństwo,
idealnie dopasowane do Twojego samochodu!

Technika, która wspomaga

Ułatwiamy sobie życie!
Łatwe wsiadanie i wysiadanie, łatwe przesiadanie z wózka do pojazdu i
odwrotnie – do tego zostały stworzone siedzenia odchylane i podnoszone
Veigel. Solidna mechanika przetransportuje siedzenie i pasażera całkowicie
z pojazdu i obniży się do odpowiedniego poziomu. Podczas wsiadania
zajmujemy wygodnie miejsce na odpowiednie wysokości na zewnątrz
pojazdu, a mechanika podniesie nas na odpowiednią wysokość i
przetransportuje do wnętrza pojazdu. Jedynie przekręcenie siedzenia
następuje ręcznie – dziecinnie proste.
Używamy wyłącznie siedzeń renomowanych producentów, których
szeroka gama wariantów, umożliwia perfekcyjne dopasowanie do Państwa
wymagań. Jeżeli strona optyczna jest równie ważna dla Państwa, siedzenie
może być wykonane w oryginalnym obiciu producenta pojazdu*.
Siedzenia odchylane Veigel są perfekcyjnie dopasowanymi systemami,
które nasz autoryzowany warsztat* zamontuje na miejscu. Wszystko
można zdemontować, nie zostawiając żadnych śladów. Pomaga to w
odsprzedaży Państwa pojazdu.
Doświadczyć nieoczekiwanego komfortu – tylko z siedzeniami
odchylanymi i podnoszonymi Veigel!
Dalsze informacje znajdą Państwo na
stronie: www.veigel-automotive.de
lub u naszego partnera handlowego:
Dostosowywanie pojazdów do
potrzeb osób niepełnosprawnych
"MARACH" Krzysztof Marach
ul. Chołoniewskiego 32/15
85-127 Bydgoszcz
tel.+48 695 178 069
www.sprawny-dojazd.pl

* zależne od typu

Veigel
Pomoc w przesiadaniu

Mały wydatek – wielkie wsparcie

Technika, która wspomaga

Łatwy i efektywny!
Nowy element pomocy w przesiadaniu Veigel „przeskakuje” szeroki próg
drzwiowy i ułatwia przesiadanie z wózka do pojazdu i odwrotnie.
Masywna konstrukcja i łatwa obsługa wyróżniają ten jakże przydatny i
pomocny element.

Podczas jazdy element
jest po prostu składany i w
każdej chwili gotowy do
użycia.

Jeżeli element jest
niepotrzebny jest
zdejmowany przy
pomocy tylko jednego
uchwytu.

Dalsze informacje znajdą Państwo na stronie: www.veigel-automotive.de lub u naszego partnera handlowego:
Dostosowywanie pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych "MARACH" Krzysztof Marach
ul. Chołoniewskiego 32/15, 85-127 Bydgoszcz , tel.+48 695 178 069
www.sprawny-dojazd.pl

Veigel Commander

Wszystkie funkcje „pod ręką”!

Technika, która wspomaga

Jedno przyciśnięcie wystarczy...
Zintegrowany Veigel Commander umożliwia Państwu sterowanie
najważniejszymi funkcjami za pomocą jednego palca. Urządzenie obsługuje
się dziecinnie łatwo – ponadto łączy się ono idealnie z wielokrotnie
nagradzanym design obsługi ręcznej Veigel.
Przyciski oryginalne mogą być używane normalnie.

Funkcje standardowe:
Kierunkowskaz lewo
Kierunkowskaz prawo
Światła awaryjne
Światła
Sygnały świetlne
Klakson
Wycieraczki (1 poziom)

Dalsze informacje znajdą Państwo na stronie: www.veigel-automotive.de lub u naszego partnera handlowego:
Dostosowywanie pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych "MARACH" Krzysztof Marach
ul. Chołoniewskiego 32/15, 85-127 Bydgoszcz , tel.+48 695 178 069
www.sprawny-dojazd.pl

Veigel Commander Basic

Wszystko w jednej ręce

Technika, która wspomaga

To takie proste ...
Kierunkowskazy w każdej sytuacji, także na rondzie, bez przekładania rąk
lub utraty pewnego uchwytu na kierownicy – wszystko to umożliwia
Commander Basic!
Urządzenie obsługuje się dziecinnie łatwo – ponadto łączy się ono idealnie
z wielokrotnie nagradzanym design obsługi ręcznej Veigel.
Oryginalna dźwignia kierunkowskazów może być normalnie używana.

Dostępne dla modeli obsługi ręcznej CLASSIC i COMPACT

Dalsze informacje znajdą Państwo na stronie: www.veigel-automotive.de lub u naszego partnera handlowego:
Dostosowywanie pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych "MARACH" Krzysztof Marach
ul. Chołoniewskiego 32/15, 85-127 Bydgoszcz , tel.+48 695 178 069
www.sprawny-dojazd.pl

